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Študenti Obchodnej akadémia Prievidza podporili Európsky týždeň športu projektom, ktorý si
nazvali tóó je voda !.V rámci svojho projektu zapojili aj verejnosť do plaveckej súťaže a štafety
plavcov v Národnom vodnopólovom centre v Novákoch.

Európsky týždeň športu na Slovensku a v ďalších 37 krajinách Európy prebieha od 23. do 30.
septembra 2019
. Cieľom
je motivovať ľudí k pohybu a zdravému životnému štýlu.
Aj naša škola – Obchodná akadémia Prievidza - sa do tejto aktivity zapojila v projekte
tóó je voda!
a tak sme podporili myšlienku Európskeho týždňa športu, ktorou je
byť aktívny
, teda
be active!

Naše aktivity boli súčasťou kurzu letných pohybových aktivít nás, druhákov. Miesto – Národné
vodnopólové centrum Nováky – jasne určilo našu dominantnú aktivitu týždňa a hlavne piatka
20. septembra 2019.

Počas celého týždňa boli žiaci našej školy striedavo aktívni v bazéne, v posilňovni, na
volejbalovom ihrisku či pri stoloch na stolný tenis. Piatok sa ale od ostatných dní líšil. Cieľom
dňa bolo zapojiť sa do Európskeho týždňa športu, ktorého vyhlasovateľom je Európska komisia.
Slovenským koordinátorom týždňa športu je Národné športové centrum.

Na #BeACTIVE u nás sme pozvali okrem našich žiakov aj verejnosť, ktorá si mohla zmerať sily
v bazéne. Tu časy nerozhodovali. Tu bol hlavný dobrý pocit z fyzickej činnosti, ktorý,
samozrejme, dopĺňal aj dobrý nameraný čas na stopkách rozhodcov. A nejaké zaujímavosti?
O mnohých spolužiakoch sme zistili, že sú super plavci, iní, aj keď nevyhrali, ukázali, čo sa
naučili. Prekvapením bola najmä jedna pani, pri ktorej som nechápala, ako mlado môže vyzerať
žena s vekom 71 rokov. Bola najstaršou účastníčkou nášho projektu. Najmladším bol 5 ročný
mládenec. Výnimočnosť našej akcie potvrdil svojou účasťou – teda plával ! – aj šéf
vodnopólového centra, bývalý dlhoročný reprezentant Slovenska vo vodnom póle Michal
Gogola. Prekvapením pre nás žiakov bola aj účasť nášho nového pána riaditeľa, ktorý si
v bazéne zmeral sily s dvoma najrýchlejšími plavcami. Zažiaril a určite všetkých prekvapil, keď
sa dostal do cieľa ako prvý, hoci to bolo veľmi tesné.
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My máme náš projekt tóó je voda! v rámci #BeACTIVE za sebou. Bol úspešný.

Prajeme aj ostatným tu ( https://www.tyzdensportu.sk/index.php/zucastni-sa/mapa-podujati?sta
rt=100
) zaregistrovaným projektom úspech. J

J. Batunová, R. Čertíková, F. Mujkoš - Obchodná akadémia Prievidza
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